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‘and that governn
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—AJjraham Lincoln
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Laimėti Taika. Turime Smarkiai Kautis: Eisenhovver
Rusai Puola 300,000 Nacių Latvijoje; 

Naciai Pradėjo Nešdintis iš Varšuvos
LONDONAS, lapkr. 21.— 

Raportai sako dideli skai
čiai rusų karių, tankų ir 
lėktuvų skuba į Latviai, kur 
prasidėjo kovos išmušimui 
prie Baltijos kranto sugau
tų nacių jėgą.

Nacių pranešimai sakė 
rusų armijos pradėjo tą 
ofensyvą vakar.

Maskva dar nepatvirtino 
žinias apie tą ofensyvą. 
Anot Berlyno, po lėktuvų 
atakų, rusų šarvuočiai ir ka
riai pradėjo pulti nacių li
nijas, ir po visos dienos ko
vų, rusai keliose vietose 
pralaužė jų linijas.

Nacių kariuomenės Lat
vijoje ir Lietuvoje yra at
kirstos nuo savo didžiosios 
jėgos Rytprūsiuose nuo spa 
lių 10 d.

Naciai taipgi sakė dešim
tys tūkstančių rusų kariuo
menės susirikiuoja prie ry
tinio ir pietinio Rytprūsių 
rubežiaus, ir prie Visla upės 
į pietus nuo Varšuvos.

Lenkijos požemis sąkė 
naciai iškelia savo sergan
čius ir sužeistus karius iš 
Varšuvos, ir apiplėšia mies
tą, bijodami, kad kitas di
delis rusų puolimas įvyks 
greitu laiku.

Rusų komunikatas prane
šė tik apie mažus susikir
timus Jelguvos apylinkėje. 
100 mylių į pietryčius nuo 
Liepojaus, ir pagal Rytprū
sių sieną.

Vengrijos fronte, rusai iš 
lėto veržiasi per nacių lini
ją, kuri išsitęsia 80 mylių į 
šiaurryčius nuo Budapešto 
iki Miskolco.

Vėl Atakavo Nacių 
Aliejaus Varyklas

LONDONAS, lapkr. 21.- 
Daugiau negu 1,100 Ameri
kos naikintuvų šiandien su
naikino bent 52 nacių lėk
tuvus, o jų lydimi 1,250 
bomberių, numetė 4,000 to
nų bombų ant trijų sparčiai 
saugomų sintetinio aliejaus 
fabrikų Vokietijoje.

Atakuoti fabrikai randa
si Hamburge,' Harburge ir 
Merseburge.

Britų lėktuvai po pietų 
užpuolė kitą sintetinio alie
jaus varyklą prie Homber- 
go, Ruhre, 20 mylių į piet
vakarius nuo Kassel.
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6-29 Superfortress Lėktuvai Atakavo 
Japonų Pramones Kyushu Saloje

WASHINGTON, lapkr. 21. 
—Didelis skaičius B-29 Su
perfortress lėktuvų šiandien 
atakavo Japonijos Kyushu 
salą antrą kartą šį mėnesį.

Tokyo radio sakė 80 lėk
tuvų dalyvavo puolime, ir 
kad taikiniai buvo svarbūs 
Nagasaki ir Ormoc pramo
nės centrai.

Anot Tokyo, japonų lėk
tuvai susikibo su milžinais 
“aršiose oro kautynėse.” 
Pirmiau jie sakė numušę 
aštuonis ir vieną sužalojo, 
bet vėliau sakė numušė 11 
B-29 ir septynis padegė.

Gen. H. H. Arnoldu tos 
aviacijos jėgos viršininkas,

sakė tik, kad “didelė B-29 
jėga” išnešė ataką.

Tokyo sakė žemi debesys 
nedavė amerikiečiams taik
liai bombuoti ir teigė, kad 
“labai maži” nuostoliai te
buvo padaryti.

Kiti Amerikos lėktuvai 
vėl atakavo Manila, Philip- 
pinų sostinę, kur sunaikino 
118 japonų lėktuvų ir pade
gė tris priešo laivus.

Daugiau negu 100 lėktu
vų iš pietvakarių Pacifiko 
sekmadieny numetė 121 to
ną bombų ant aliejaus įren
gimų ir laivų prie Tarakan, 
Bornejoje. Uoste sukelta di
deli gaisrai ir padegta 16 
nedidelių priešo laivų.

Audra Sulaiko Veiksmus Leyte Saloje
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, lapkr. 
21.—Didelė audra sustabdė 
abiejų pusių veiksmus Ley
te saloje. Paskutinis Gen 
MacArthur pranešimas sakė 
32-tos divizijos kariai daro 
progresą netoli Limon.

Anot komunikato, priešas 
vis dar bando pralaužti ke
lio blokadą į pietus nuo Li
mon.

Vien tik ore teįvyko di
desni veiksmai. Apie 35 prie 
šo lėktuvai atakavo amen 
kiečių pozicijas, o Amerikos 
lėktuvai puolė japonų susi
siekimo linijas, reikmenų 
sandėlius ir prieplaukas Or
moc įlankoje.

Mūsų lėktuvai ir priešlėk
tuvinės patrankos numušė 
septynis japonų lėktuvus.

Limone japonai bando iš
laikyti savo linijas kalnuose

Nugalabijo 4 už
Perversmo Suokalbį

LA PAZ, Bolivija, lapkr. 
21.—Valdžios radio vakar 
pranešė, kad du armijos ka
rininkai ir du civiliai buvo 
nugalabyti už bandymą nu
versti Villaroel režimą.

Albanai Partizanai
Užėmė Durazzo Uostą
NEW YORKAS, lapkr. 21 

—Pranešimas iš Jugoslavi
jos sakė albanai partizanai 
užėmė svarbųjį Durazzo uo
stą. Ta pati partizanų jėga 
anksčiau užėmė Tirana, sa
vo krašto sostinę.

VAIKAI PASIVOGĖ 
MARINU DINAMITĄ

CHICAGO, lapkr. 21. -— 
Policija suėmė John Jack- 
son, 17, ir Robert Ross, 16. 
kurie pripažino, kad jie pa
vogė dinamito ir šovinių iš 
marinų arsenalo. Marinai 
sakė jie nieko nedarys ber
niukams bet nubaus sargy
binius, kurie juos praleido.

prie pat Ormoc koridoriaus. 
Sugauta japonų divizija vis 
dar šaukiasi pagalbos, ir 
Gen. Yamashita siuntė tan
kus jiems padėti, bet ameri
kiečiai tvirtai laikosi.

PHILADELPHIA, Penn., 
lapkr. 21.—šaldytuvui karo 
laive sprogus, vienas vyras 
žuvo ir devyni kiti buvo su
žeisti. Laivas buvo taisomas

KARO BIULETENIAI
—Raportas iš Šveicarijos 

sakė prancūzai karini užėmė 
Colmar miestą

—Berlynas pripažino du 
amerikiečių prasilaužimus j 
pietus nuo Aacheno.

—Antradienio atakų metu 
sąjungininkai lakūnai sunai
kino bent 68 nacių lėktuvus.
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Jungtinė britų, amerikiečių ir prancūzų kariuomenių 
jėga veržiasi rytuosna į Vokietiją. Antroji ir devintoji ar
mijos užėmė Geilenkircheną ir Suggerath. Prancūzai per
ėjo per Belfort perėją ir dasivarė iki Mulhuose. Trečioji 
armija baigė užimti Metz.

ATMUŠĖ JAPONU 
PUOLIMĄ BURMOJE

KANDY, Ceilonas, lapkr. 
21.—Kiniečiai kariai, įsilau
žę į japonų Bbamo bazę 
šiaurinėje Burmoje, po smar 
kių kautynių atmušė priešo 
kontrataką. Anot praneši
mo, veiksmai prie Kalemyo, 
į vakarus nuo Chindwin 
upės, gerai progresuoja.

Remkite Roosevellą, 
Wallace CIO Seimui

CHICAGO, lapkr. 21. — 
Sakydamas, jog karas jau 
pakely į laimėjimą, Vice 
Prez. Henry A. Wallace pra
našavo, kad taikos kovos su 
darbingumu bus kur kas 
sunkesnės.

Wallace kalbėjo į Con- 
gress of Industrial Organi- 
aztions seimą.

Jis užgyra CIO rekomen
daciją $2,500 į metus uždar
biui kievienam darbininkui, 
pranašavo kokią nors formą 
valdžios socializmo pramo
nėje, ir prašė CIO narių 
remti Prez. Roosevelto poli
tiką.

TEHRAN, lapkr. 21.- Ira
no Sbah šiandien liepė Mor- 
teza Quilikhan Bayatt su
daryti naują vyriausybę. 
Bayatt vakar gavo parla
mento užgyrimą.

Nelson Paskirtas 
Prezidento Atstovu

WASHINGTGN. lapkr. 21. 
—Donald M. Nelson blvo 
paskirtas “asmeniniu Prez. 
Roosevelto atstovu ’’ su pil
na kabineto ranga ir užims 
raštinę Baltuose Painiuose.

Prezidento laiške.3 Nelso
nui pranešė jam, kad ji3 da
lyvaus kabineto pasitarimuo 
se, ir po grįžimo iš Kinijos 
turės kitą kelionę į Paeifi- 
ką, manoma į New Zealand 
arba Australiją.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS Paryžiuje, lapkr. 21.— 
Gen. Eisenhovver, vyriau
sias sąjungininkų viršinin- 

' kas vakariniam fronte, ra
gino jungtinių tautų žmones 
—karius frontuose ir namie 
pasilikusius civilius—pašvęs 
ti visas savo pastangas ka
ro darbams iki pat Vokieti
jos pasidavimo.

Generolas sakė reikės 
smarkiai kautis dėl taikos, 
tad taip ir darykime.

Eisenhower pareiškė, jog 
| yra ženklų, kad naciai mano 
kautis iki paskutiniųjų, kad 
išlaikyti vakarinį Reine 
krantą, kur Ruhro klonys 

j yra gręsiamas.
Jis sakė jis nori daug 

daugiau reikmenų, negu da
bar gauna ir jis manąs, jog 
kariai taipgi nori daug dau
giau negu gauna, dabar ir 
ateityje.

Jeigu kiekviena sąjungi
ninkų tautų nedės visų pa
stangų karo laimėjimui, Ei- 
senbovver sakė, tik bus to
liau atidedama pergalės die
na.

Generolas sakė kiekvie
nam vyrai yra darbo, kuris 
padės mūsų kariams grei
čiau grįžti namo.

Apart kitko, Eisenhovver 
išgyrė prancūzų jėgą, kuri 
užėmė Belfort ir pasiekė 
Reiną; sakė Walcheren sa
los kova buvo viena karo 
aršiausių; pagyrė laivyną 
už pagalbą kovose vakari
nėj Europoj; atsisakė spėti, 
kada karas gali baigtis.

Jis paaiškino, jog jo atsi
šaukimas nėra naminio fron 
to kritikavimas, bet prašy
mas dar didesnių pastangų, 
kad parūpinti reikalingus 
kiekius karinių reikmenų.

Amerikiečiai Užėmė Saarebourgą; 
Naciai Traukiasi 100 Mylių Frontu

LONDONAS, lapkr. 21.— ’ijančią opoziciją.
Nacių Transocean agentūra Į Belfort ir Metz buvo ekai- 
pranešė, kad vokiečiai eva- tomos stipriausios tvirto-
kuavo savo Eschvveiler po
ziciją Aachen srity.

Nori Invesligacijos 
Dėl Pearl Harbor

su naciais.
Stumdamiesi rytuosna a-

merikiečiai užėmė Saarre- 
WASHINGTON, lapkr. 21.1 bourgą? 32 mylias nuo Rei-

— Šen. Ferguson (Rep., n0 žygiavimas sutriuški- 
Mich.) šiandien pristatė re- na vįSą nacįų liniją Vcsges

vės rytinėj Prancūzijoj. Tre 
čios armijos kariai keliose

---------- vietose jau įsilaužė i atsuk-
LONDONAS, lapkr. 21.— tą Maginot liniją.

Prancūzų šarvuočiai, verž- ‘ Atrodo, jog naciai ruo- 
damiesi pirmyn į šiaurę pa- šiasi paleisti savo paskuti- 
gal Reino upę, šiandien įsi- niąsias pozicijas Prancūzi- 
veržė į Mulhouse ir kaujasi Joje, nors šiaurėje jie smar

kiai priešinasi amerikie
čiams ir britams.

Nepatvirtintas rapor tas 
iš Šveicarijos sakė prancū
zai bando pastatyti tiltus

zoliuciją, kuria reikalauja, 
kad Prezidentas paskirtų 10 
asmenų komisiją ištyrimui 
Pearl Harbor atakos, ir su« 
teikimui pilno raporto Sena
tui “galimai greičiausiu 
laiku. ”

KALENDORIUS
Lapkričio 22 d.: šv. Ceci

lija; senovės: Rūstenis ir 
Dainė.

Lapkričio 23 d.: Šv. Kle
mensas; senovės: Visliomis 
ir Liubarte.

ORAS
Dalinai ūkanota. Šilčiau.

kalnuose. Priešo jėgos ma
tomai pasitraukia atgal į 
naujas linijas pagal Reiną.

per Reiną į pietryčius nuo 
Mulhouse.

Šiauriniam fronto gale, 
amerikiečiai ir britai pasi-

Vienas pranešimas sakė ! stūmėjo, iki trijų mylių nuo 
pasitraukimas vyksta 100 Į Roer upės, paskutinės natu- 
mylių frontu nuo Saare- »-alės barjeros prieš Reiną, 
bourog iki Vosges kalnų. netoli Koelno.

Amerikos 7-oji ir 3-oji I Britai kariai Olandijoje 
armijos žygiuoja rytuosna išmuša nacius iš vakarinio 
į Strasbourgą ir Saarbru- Maas kranto prieš Venio į- 
ckeną, ir randa vis silpnė-įėjimo į Ruhrą.

Japonų Armijos Perkirto Kinija Pusiau
kuris pasivarė vakaruosiu 
iš Canton apylinkės, pasie 
kė punktą 47 mylias į pie* 
vakarius nuo Liuchow.

Antrasis dalinys, kuris 
pasistūmėjo iš šiaurės i 
užėmė Liuchow bei Ishan 
pasivarė pietuosna iš Ishar 
ir uždarė juos skiriančią 
spragą.

Atrodo, jog visi kiniečiai 
kariai pasilikę į pietvaka
rius nuo Liuchcvv yra japo-

CHUNGKING, lapkr. 21. 
—Kinijos aukštoji koma 
da pripažino, kad japonr 
jėgų daliniai pietrytinėj Ki
nijoj jau susijungė, tuo p-" 
kirsdami Kiniją pusiau.

Tas japonų žygis neduop 
kiniečių kariuomenei pr 
gos susijungti su Amerikoj, 
invazijos jėga, jai išlip^’i 
Kinijos krante.

Pranešimas sakė dvi pr* 
šo jėgos suėjo netoli Liv

Britai Kariai Veržiasi Pirmyn Italijoje
nraziešimo, suimta keliolika 
belaisvių.

Į vakarus nuo Forli, ant 
kelio einančio į Bologna, ki
ti britų daliniai užėmė k*»- 
liaa apgyventas vietas. Ci" 
nerasta didelės opozicijos.

Penktos armijos fronte 
kelios nacių atakos buvo 
atmuštos.

Prezidentas Prašo
Toliau Daryti Ginklus
NEW ORLEANS, lapkr.

21.—Savo pareiškime Amer
ican Federation of Labor 
metiniam seimui, Prez. Roo-
seveltas prašė darbininkų be ROMA, lapkr. 21.— Gau- 
oerstojimo dirbti naminiam saus artilerijos šaudyme 
fronte, kad “sutrumpinti lydimi, britų aštuntos armi- 
karą.” jos kariai užėmė stipriai

Prezidentas išgyrė Ame
rikos pramonę, ūkininkus ir 
darbininkus už produkciją, 
ir sakė jis viliasi, jog tų 
grupių kooperacija bus tę
siama ir po karo.

nacių ginamą cukraus fab
riką prie Zuccherificio, dvi 
mylias į pietus nuo Raven- 
na, Adrijos pakrantėje.

Vokiečiai tuos pastatus 
vartodavo obzervacijai. Anot Buų Chrism Scah

chow. Tas priešo dalinys nų sugauti.

SUPAŽINDINKITE KITUS SU DIENR. “DRAUGU”
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
Lietuviai gražiai 
pasirodė

Phtladelphia, Pa. — Sek
madienį, lapkr. 12 d. didžiu
lyje Convention Hali įvyko

neės Sedlesky, Lucy Serafi
nas, Marcella Vabalas, He- 
len Peck, Aldona Grigonis, 
Helen Murza, Lenore Deks- 
nis, Helen Saulis, Mildred 
Banys, Constance Bernužis, 
Stella Lipcius, Amelia Sta-

formalia atidarymas United niskis, John Staniskis, Ge- 
War Chest vajaus. Tame su j nevieve Roman, Pauline Pa
sirinkime Phila. gyventojai kas, Walter Norton, John 
buvo prašomi vajaus metu, Į, Pupis, Peter Utkus, Francis 
t. y. iki lapkr. 20 d., sudėti Balchus, Geo. Mažeika, 
skirtą kvotą $9,500,000.00. | Kad lietuviai skaitlingai 
Svetainė, talpinanti 15,000 j įr gražiai pasirodytų meti- 
žmonių, buvo pilnutėlė ir ki- nėję svarbioje amerikoniško- ( 
ta tiek žmonių buvo lauke., je sueigoje daugiausia pasi- 
Formaliai buvo pakviestos darbavo Genovaitė Rama
dalyvauti visos tautos, sy- 
kiu ir Lietuva, su savo vė
liavomis ir tautiniuose kos
tiumuose. Pakvietime dar 
buvo pridėta kad “dalyvau
jančios tautos pasirodyme 
neįžeistų savo vėliavos”, 
reiškia, kad ne bile kaip pa
sirodytų svarbiame momen
te. Buvo traukiami paveiks
lai. Lietuviai tą užduotį at
liko pilnai ir gražiai. Gavo 
daugiausia aplodism e n t ų

nauskienė-Roman, gerai ži
nomo laidotuvių direkto
riaus žmona. Taipgi tame 
pasisekime priklauso garbė 
inž. Vladui Norkui, kuris 
pasirūpino lietuviškų kos
tiumų suradime. Taipgi gar
bė ir padėka priklauso vi
siems lietuviams dalyvavu
siems svarbiame momente. 
Taipgi garbė visiems Phila. 
lietuviams, kad turi gražaus 
patriotiško jaunimo, kurie

ft VENCĮ A KALĖDAS Buvo pagerbtos kareivių 
motinos: Petkūnienė, Jaka- 
vičienė ir Rimkienė, suteikė 
joms po “carnation” gėlę. 
Suėjus ant estrados F. Jaka- 
vičia pasakė kalbą.

daug, bet daugiau, negu ki
tais metais.

Kaip finansiniai, pasisekė, 
gal būt, susirinkime sužino
sim gruodžio 3 d.

WOLK STUOIO
1945 West 35* Street

Choras programą Aukokite savo kraują su-
Lietuviais esame mes gi-1 ^®tiems kariams per A. R.

” “Miškų gėlė” ir ,rTu ir į Kr^ŽI^ 
ChOno mokytoja yra

i mę 
i Aš”i
i Ona Metricks.

Baigiant programą, L. Da
gia paprašė visų sustoti ir 
pagerbti mirusį klubo pir
mininką ir choro organiza
torių “Dėdę Klimą”.

Po Lietuvos himno, pro
grama užsidarė ir visi links
minos prie Eddie Dause’s 
orkestro. '

Publikos nebuvo labai

modern
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GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio iš
dirbinio.

kuomet pasirodė lietuvių1 prie kiekvienos progos dar- 
puo&ni grupė su Amerikos buojasi dėl Amerikos ir Lie- 
ir Lietuvos vėliavomis ant! tuvos, Dalyvis
estrados. Tuomi buvo Lie- -------------------
tuva ir lietuviai pagerbti. 
Čia lietuviškų komunistėlių 
nesimatė, nes jie lietuviškos 
Vėliavos bijo kaip šikšnos- 
parhišti šviesos. Gaila, kad 
jie aklai tarnauja sveti- 
mlems.

Lietuviai tautiniuose kos
tiumuose dalyvavo šie: An- 
na Barauskais, Agnės Stan
kus, Benedikta Ginkevičius, 
Genevieve Adlis, Biruta Bun 
čtenis, Heleri Kamarauskas. 
Eleahbr Marcinkevičius, E- 
leanor Sabas, Eilėn Slivy- 
naS, Isabel Beniužis, Aldona 
Deksnis, Susan Mažeika, He 
lėh Belskis, Mary Skiotis, 
Amelia Muturas, Mary Var-

Pramonės ir saugumo 
reikalai

Washington, D. C. — Ka
ro Gamybos Vadyba savo 
raporte sako, kad paskuti
niųjų penkerių metų laiko
tarpyje naudojimas pramo
nės saugumo pabūklų neat
siliko nuo besiplečiančios ga 
mybos, ir kad saugumo pa
būklai suvaidino svarbų 
vaidmenį karo gamybos pro
gramoje, pagelbėdami iš
vengti nelaimingų atsitiki
mų. Vadybos 1944 metų pra 
džios daviniais, šiais metais 
17 pramonės šakų, vaidinan
čių vadovaujančią rolę sau-

Viiolis, Anna Varvuolis, Fra! gumo pabūklų pirkime, nau

10,000 BONKŲ
« DEGTINĖS •
• BĖANDĖS ®
• feUM’O 6

GIN
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KORDIAtę

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LięUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

nathAn
KANTER

“LlPhiriiltM
žydukas”

rtkmaUU
-ja;

^KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BMCUSSL
Iš Radlo Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9: f 5,M

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKĖJ PfcGGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” 6EIM4 Ir Jų Ksimynds 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak. 

..... . -------------------------------

Forrest ftoffman, 3 m. amžiaus vaikutis iš Cheynne,
Wyo., kuris serga nepagydoma liga ir kurioj, gydytojų 
tvirtinimu, nesulauks Kalėdų, motinos rankose džiaugias 
žiūrėdamas į ankstybas Kalėdas, suruoštas jam lapkri
čio 19 d. (Acme-Draugas telephoto)

CHICAGO IR APYLINKESZINIOS
Keistučio koncertas 
pavyko

Lapkr. 11 d. Keistučio klū 
to metinio koncerto progra
mą atidarė komisijos narys 
P. Olšauskas, o Keistučio 
choras sugiedojo “The Star 
Spangled Banner”. Progra
mą vedė Lucille S. Dagis.

Choras padainavo tris dai 
nas, dvi net iš operetės “Lie 
tuvaitė”. Choro vyrai irgi 
padainavo tris dainas. Ypač

dosis virš 14 milijonų sau
gumo įrankių rūšių.

I Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik Mena pora. ak m įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lleg- 
camlnuotl jas modernlMklauala 
metodą, kurie reggjimo mokslu 
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime aSUtfų, kuria praiall- 

aa visa aidų Įtempimą.

Dr. John J. Smefąna 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

(MPtOSOŠTRBR'Al 
1801 Bo. Aahland Avenue 

Kampas lt-tea
Tei« rop*ai GAVAii asu,

OFISO VALANDOS!
KaedMa »!»• K m. Iki ». m 

TrŽŪaa. ir Itftad. A ri.
fltt Tirt a. >fc

gražiai dainavo “šok, žir
geli”. Merginų grupė švel
niai dainavo.

Solistais buvo Juozas Gu
das ir Aldona Mažeikis.

Juokų sukėlė Philomena 
Rekašiūtė juokinga senmer
gių ir senbernių daina.

Choro nariai pašoko tris 
lietuviškus šokius. Šokėjų 
grupę sudarė: Antanas Pet
rukas, Lucille S. Dagis, Ro- 
bert Treonis, Nora Skama- 
rack, Vincas Samoška ir He
len Bitinas.

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.*
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakkre, 
šeštadieniais visa dieną.

... i ■ -

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikalidkų Instrumen
tų, Muzikalidkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — VVATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETTE 8617

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų PrieS-karę Padirbtų Daiktų!

Mftkų pžfių padirbtt tfatts 
PARLOR SETAI — tfu 
Sprifigsais,
arba Jūsų 
aenas setas 
ar ma trasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandiel

Tekfoims SEELEY 8760

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

ROOSEVELT
FUHNITURE COMPANY

2310 WE8T ROOSEVELT ROAD 
—•

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS -
statybai, Retnontaviimil, Refinansavimui— 
AMT LENGVU MEMES1M1V IAMOKAlTMUi 

Panaudokite Proga DabartMltae žemoms 
MtMkmčta rtkttuna.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūs n įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rfrpcstlrigal globojami tr Ilgi lR.060.00 ap
drausti per Fedcrąl SavlngH and Ioan ln- 
rtiranm1 Corporation. pinigai boa greitai
Ubnokariil Jums ant pareikalavimo.

a 8ENŽAU8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FiNANklNfi J.VTAIOA.

•a «» Metai Sėkmingo Patarnavimo! ->

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 8. HALSTED ST.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street Tel. Yards2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė — savininkės

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspeet 1980 

tbL YARds 2246

DR. C. VEŽKIS
DANTISTAS

4MS So. A*hhu*d Avmm 
arti «ftfc Street

amt • art. rrte Sd • aaL aak.

■ealdendjM Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai: 1—9 fa- 5—8:90 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

Irt. YARSr M» 

Bea.: EENvaad S167.

DR. A. J. BERIASH
GYDYTOJAS KR CHIRURGAS 

■Lt ame IrS; ana 6 JOG Ji

Bea. 6908 So. Tabnaa Ava 
Bes. Tel. GROvehll) 0617 
Office TeL HElDoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I i CHIRURGAS 

2423 YVest Marųuette Roa^m
OFISO VALANDOS 

Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

M. GANal 0122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR miRt’VG 

2201 W. Onrnnk Rd. ||
1—1 popiet tr 7 —8 * ' 
Trečiai ir dieni*

ofisas uždaryta* 
REZn’A’NCIJA

3241 West 66th P,a<*
TeL REPnblle 7868

TeL CANal 0257
Re*. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORISg
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS™ 

1821 Bo. Halsted St
Rezidencija: 6600 S. Arteslsn Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 Qd • vaL vakare.

Trt. YARds S140K. V. A. ŠIMKUS
■t AKIMIOS PRITAIKO 1 

744 We*t S5tb Rtrvvd 

UL: 11-12; 9-4; h •:9O-«•»

-9-4 Ir 8:90-8 30 
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia 
karią

yra toji. 
ro ranko-

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700
Bez. tel. PROspeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0494

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<15fi So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

■ • i -
Ofiso Tel.......... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CTnRrFGAH

4729 So. Ashland Avė
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YAPds 05M 
Jei neatsillenls fcuifcite 
Bea Tel •'**».

OFITO v M
Nu6 10 iki 1? v . , '
vai. ĮkJpiM ir >> • ’

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 8210 

Res. Tel. RRPuhlie 0054
Jeigu neatsiliepia —
šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-J vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai. vakare
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutarti

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
tu. Vydūnas f
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

■
 “DRAUGO’”
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEIiP WANTKD 
ADVKRTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearbora Street 
TeL RANdolnh S4M-S4BB

HELP WANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lenjjvi darbai prie Aiuminum 
eastings. 48 vai. j savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. šeštadieniais nuo 8 
ryto Iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE 
Dirbtuvės

Darbininkų
GENERAL MACHINE 

SHOP PADĖJĖJŲ 
LATHE MOKINIŲ 

MATERIOLO IŠDALINTOJŲ

★ ★
100% KARO DARBAI

DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAI

LION MFG. CORP.
2640 W. BELMONT AVĖ.

DALINIO LAIKO

DIRBTUVĖS DARBAI 

★ ★

Patyrimo Nereikia 
Pasirinkimas 

Valandų 
Puiki Mokestis

ATSIŠAUKIT

MAREMONT
1925 S. 54th Avė.

CICERO ,
TOOL IR DIE MAKERS

Turi būt patyrę prie die casting mol- 
dų Pastovūs darbai, užtenkamai vir
šlaikio.
NATIONAL DIE CASTING CO.

TOt'HV IR IAWNDAI,E AVK. 
UlNUOt’OVOOD, IIjIj.

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

Gabių prie sustatymo dies ir jigs.
GERA MOKESTIS

Puiki Po 
Karo Proga

Just Mfq. Co.
4618 W. 21st ST.

REIKIIA
MEDŽIO DIRBĖJŲ
SAMPLE TRIM SAWYER 

Pastovūs Darbai 
Gera Mokestis 

55 Vai. į Savaitę
ATSIŠAUKIT Į

2164 CLYBOURN AVĖ.

ffF.LP WANTED — MOTERYS

JUS GALITE PADĖTI 
KAD REIKMENŲ LINIJOS 

RIEDĖTŲ

Karo reikmenos labai reikalingos 
yra GENEROLUI EISENHOWER 
ir jojo vyrams tai visuotinai 
ofensvvai kuri dabar eina pirmyn 
VOKIETIJOJE.

MOTERŲ 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
CANTEEN DARBININKIŲ 

VYRŲ
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE OPERATTORIŲ 
PAPR. DARBININKŲ

EMPLOYMENT OFISAS ATDAR. 
PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD. 

8:00 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

MOTERŲ
MERGINŲ

Geri nuolatiniai darbai. Įdomūs 
darbai. Užtektinai viršlaikio.

PATYRIMO NEREIKIA

HARLICH MFG. CO.
1417 W. JACKSON BLVD.

VYRAI nt MOTERYS

RANDASI

PO KARO ATEITIS
DIRBTI

KARO DARBĄ
PRIE

HEIiP VVANTED — MOTERYS

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
1060 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų -siūtų 
ir topbotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

★ ★ ★ 
DŽENITORKŲ

VALYMO DARBAI 
—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
★ ★ ★ 

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

ELECTRO-MOTIVE
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 

VERTINGAS DIESEL 
PATYRIMAS 
ATSIŠAUKIT

DABAR
ELECTRO-MOTIVE

Division

GENERAL 
MOTORS

Corporation
55th ST. IR JOLIET RD.

LA GRANGE
Tiesiog West Towns ir Bluebird 
busais ptamavimas iki dirbtuvės.

PATARNAVIMAI

Daug kas nori steigti iš 
naujo todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. Palau

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl* 

geratorlus, Dulkiu Valytu

vus Ir Motoras 

TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St
Baimė ir meilė drauge ne

vaikščioja.

Polyna Stoškiūte atvyksta penktadieni 
po dideliu pasisekimų

OOOOOO LABDARYBE 222g2o
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUM. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS Qt BDINDV. 
*557 So. Wood Street, Chic&go, Dlinobj

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

t

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis ar 
naktimis. Patyrusių ar ne, dirbti 
prie Aiuminum eastings. Alga 
mokama laike lavinimo. 100% 
karo darbai. Atsišaukit darbo 
dienomis nuo 8 ryto iki 5 pp. 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų.

2742 W. 36th PLACE

paieskojimas

PAIEŠKATT KAMBARIO, Marųuette 
Park ar Brlghton Park, su Šiluma 
ir šviesa, su ar be valgio, su arba 
be rakandų. Esu vienas — ANTON 
JABT.ON8KIS, 1236 W. JIOO8E- 
VELT RD.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefaniją 
Nutantas, 4680 So. Wood Street, ar 
telefonnoklte TAFavett* ftOftft.

'COTTON ED' ĮPĖDINIS
COLUMBIA, S.C., lapkr. 

21.—Gub. Olin D. Johnston 
Tik tas tegali sakyti esąs paakyrg Wilton E. Hali, An- 

galingas, kas moka save nu- derson Independent laikraš-

Remkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge”.

galėti ir sau viešpatauti. — 
r - Senecs

Iš centro veiklos Artinantis seimui

NEW YORKO LAIKRAŠČIAI AUKŠTAI IŠGIRIA 
JOSIOS PASIRODYMĄ OPEROJ PRAEITĄ SAVAITĘ
Penktadienį po pietų, po 

sėkmingiausių pasisekimų 
New York City Center kom
panijos statomoje Strausso 
operoje Gypsy Baron, vy-

Štai ką rašo didžiausi 
New Yorko laikraščiai apie 
jos naujus pasisekimus o- 
peroje pereitą savaitę. New 
York Times skiltyse Olin

riausioje Saffi rolėje, atvyk- Downes rašo: “Operos grū
sta Čikagon Draugo koncer- pėje buvo viena dainininkė
to artistė ir operos žvaigž
dė Polyna Stoškiūtė. čionai 
Polyna dainuos koncerte fap- 
kričio 26 d., Orchestra Hali, 
3 vai. popiet minint Draugo

turinti tikrai gražų ir ža
vintį balsą ir kartu patrau
kiančią ir skirtingą asme
nybę — tai Polyna Stoska, 
Saffi rolėje. Nuo pat pra-

35 metų gyvavimo sukaktį, j džios davė gerą įspūdį, ir 
Po nepaprastai pavykusių o- palyginamai, kiti artistai
peroje pasirodymų, čikagie- 
čiams bus ytin įdomu ir ma
lonu patiems išgirsti, pasi
klausyti ir pamatyti artistę- 
lietuvaitę taip aukštai iški
lusią Amerikos muzikos me
no srityje. Dalyvausiantieji 
koncerte pilnai persitikrins, 
kad visi muzikos kritikų į-

nežymiai ir beveik lyg pra
dedantieji atliko savo roles. 
Po antro akto Stoškiūtė su
silaukė iš publikos gerai pel
nytų aplodismentų.”

Iš New York Sun Oscar 
Thompson rašo: “Polyna 
Stoska Saffi rolėje buvo vie- 

i na iš maloniausių daininin-

PARSIDUODA—4 fletų naujas kam
pinis mūro namas, stokeris, platus 
lotas, mūro garadžius. Weatber 
stripped langai, insulluotas stogas.

Showers” kiekvienam flete. arti 
gatvėkarių ir parku. Kaina 716,500.

Visokius Real Estate, Morgičių, 
Insurance reikalus padarau atsargini
ir pigiai. Teisingas patarnavimas.

ORAS. TTONIOH (Kazys Urnlkas) 
2500 W. 43rd St., 2nd Floor 
(Įšjimas nuo Campbeil Avė.)
Telefonas: PROspect 6025.

čio leidėją, užbaigti mirusio 
Senatoriaus Ellison D. (Cot-

vertinimai dar ir per ma- pasirodydama savo šiltu 
žai duoda kredito Stoškiū
tės talentingam balsui ir 
scenos gabumams.

Šį vakarį kas nors 
laimės ta kalakutu

Didelis, t gražus—o ką. jau čia< 
kalbėt apie jo gardumą—KALA
KUTAS bus išlaimėtas laimin- 
go-s asmens šį vakarą, Cieeroje,
Šv. Antano para p. salėje, 491b 
Ct. ir 15th St., per KALAKUTŲ 
ŠOKTUS, arba angliškai vadinant 
“Gobblers Hop,” rengiamas Lie
tuvos Vyčičų 14-tos kuopos.

PAJISTDUODA — 2 fletų mūro 4 Ir 
4 kambarių namas, šiluma su stoke- 
rlu. Apdengti porčial. 2 karam ga- 
radžiue. Kreipkitės adresu—4341 S. 
ARTESTAN AVĖ.

RENDUOJASI

RENDUOJASI — KEPYKIA ir 6 
kambarių pagyvenimai,. 33 metų iš
dirbtai, biznis geroj apylinkėje. Sa
vininkai apleidžia bizni iŠ priežasties 
sveikatos. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitčs sekančiu adresu—-1425 S. 
4»th AVĖ.. CICERO. II. L.

ton Ed) 
terminą.

Smith nebaigtą

Nacių Bankininkas 
Pasiekė Argentina

NEW YORKAS, lapkr. 21 
—Maskvos radio sakė Geor 
ge Mainz, nacių finansų

ir bendrai gražiai skamban
čiu soprano balsu. Ypatin
gai žavėjo jos dalis dainoje 
apie čigono šliūbą.”

New York Journal-Ameri- 
caa Grena Bennett rašo: 
“Polyna Stoska pirmą kar
tą pasirodydama su šia ope
ros grupe vaidino čigonkos 
Saiff rolėje. Ji turi gražų 
lyrišką balsą patraukiantį 
savo šilta kokybe ir pilniu 
registru. Ji dainavo laisvu
mu ir skoniu kurie atžymi 
kultūringą artistą.”

Amerikos raporteris mini,

Labdarių Sąjungos centro 
susirinkimas įvyko spalių 
27 d., šv. Kryžiaus parap. 
salėj, 8 vai. vakare. Pirm. 
S. Cibulskis atidarė susirin
kimą. Dvasios vadas kun. 
A. Linkus atkalbėjo maldą. 
Nutarimų rašt. perskaitė nu 
tarimus iš praeito susirin
kimo. Protokolas priimtas.

Visos kuopos buvo atsto
vaujamos, išskiriant 4 kuo
pą. Labdarių kuopos rengia
si prie metinio seimo. Jos 
rengia vakarus seimui pa
sveikinti.

Centras džiaugiasi, kad 
Rockford, III., šv. Petro ir 
Povilo parapija atgaivino sa 
vo 22 kuopą. Išsirinko val
dybą. Prisirašė 43 nariai ir
2 amžini nariai. Vienas au
kojo $100.00 Louis Čepulis, 
o kitas aukojo $51.20 Joe 
Getautis, Augustinas Jevoj 
aukojo $10.00 per kun. K. 
Juzaitį. Taipogi ir Mrs. A. 
Domeika $10.00.

Teko garbė centro rašti
ninkei dalyvauti jų pirma
me susirinkime. Jonas Dim- 
ša taip pat dalyvavo.

Direktorių raportą išdavė 
E. Gedvilas, kuris buvo vien 
balsiai priimtas. Išrinko ko
misiją, kurios arkivyskupas 
reikalauja.

Pirma kuopa išrinko Ci- 
cieną, 2 kuopa Joną Gevis,
3 kuopa K. Sriubą, 5 kuopa 
Joną Dimšą, 6 kuopa Joną 
Bardauską, 10 kuopa E. Ge
dvilą. Kitos kuopos dar ne- 
prisiuntė vardų.

Ūki-o raportą išdavė vedė 
jas. Sakė, kad viskas eina 
gerai. Prašė atvažiuoti į tal
ką kornus rinkti. Dėkojo J. 
Brazauskui už pagalbą ūkio 
darbuose.

A. Jasper, 
centro raštininkė.

Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos 25-tasis seimas į- 
vyks sekmadienį, gruodžio 
10 d., Šv. Antano parapijos 
svetainėj, Cicero, III.

Šv. Mišios bus 10 vai. Po 
Mišių bendri atstovų ir sve
čių pietūs, kuriuos paga
mins Labd. Są-gos 3 kuopa, 
pirmininkaujant veikėjai K. 
Sriubienei. Po piet 2 vai. 
prasidės seimas.

Draugijos, kuopos ir klu
bai nuoširdžiai prašomi iš
rinkti į seimą atstovus. Pra
šomi atvykti į seimą visi 
veikėjai, profesijonalai ir biz 
nieriai. Visi stokim į bend
rą darbą, kad savo tautie
čius vargšus aprūpinus, kad 
greičiau statomąją lietuvių 
senelių prieglaudą baigus.

Brangūs lietuviai! Jūsų 
atsilankymas į seimą pri
duos veikėjams daugiau ti
po ir energijos darbuotis.

Seimo komisija, kaip K. 
Sriubienė, A. Jasparienė, S. 
Cibulskis, B. Nenartonis, J. 
Brazauskas darbuojasi ir rū 
pinasi, kad viskas kuo ge
riausiai pavyktų. Labdarys

Vieša padėka
Rockford, III., atsigaivino 

Labdarių Sąjungos 22 kuo
pa. Visiems prie to darbo 
prisidėjusiems nuoširdžiai 
dėkojame. Ypač tariame nuo 
širdų ačiū klebonui kun. K. 
Juozaičiui už prielankumą, 
pagalbą ir malonų priėmi
mą Jonui Dimšai ir man be
silankant labdarių reikalais 
Rockforde. Ona Jasper

Apart progos laimėjimo to ska
naus kalakuto, bus labai gražus 
ir įdomus šokių programas. Seni kad daug buvo atsilankę lie- 
ir jauni kartu šoks, dainuos, vai- tuvių p0lynOs pasiklausyti 
gys, gers ir linksminsis, nes ta-1
me yra tikslas šio*parengimo, su
teikti visiems pasilinksminimo 
vakarą tokį kokio dar nėra buvę 
per ilgus laikus. Tad visi, šių 
švenčių proga—atvykit į šį pa
rengimą. Nė vienas nepasilikh 
namie!

Beje, prie progos, priminam, 
kad visi kareiviai, jūreiviai, ma
rinai ir visi kitose srityse tarny
bos nariai yra nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti. Visi uniformose 
bus įleidžiami veltui.

Dar sykį, paskutiniu kartu 
kviečiam visus dalyvauti,

RENGIMO KOMISIJA TR 
CICERO VYČIAI.

ekspertas, pasiekė Buenos 
Aires iš Vokietijos per Is
paniją. Anot pranešimo, jis 
bus “patarėjas Argentinos 
Finansų Ministrui.”

PIRKITE KARO BONUS!

ir sako: “Nuo pat pirmo 
žingsnio scenoje Stoškiūtė 
buvo susidomėjimo centras. 
Tiesa, šioje operetėje nedaug 
progos jai atidengti savo 
gražaus sultingo balso visą 
turtingumą, bet ir vienos 
ilgesnės arijos pirmame 
veiksme užteko, kad ji pa
trauktų visų dėmesį ir susi- 
žavėjimą.”

Kaip tos gražios operetės 
spalvingumas su tokia artis
te kaip Polyna sutraukė pu
bliką kaip magnetas, taip ir 
sekmadienyje laukiama, kad 
Orchestra Hali prisipildytų 
čikagiečių pasiklausyti atvk 
žiuojančios po triumfų New 
Yorke gražiabalsės daininin
kės Polynos Stoškiūtės.

Labdariu seimas 
gruodžio 10 d.

Draugijų valdybos, veikė
jai, labdariai ir visi gerada
riai, neužmirškite, kad Lie
tuvių R. K. Labdarių 25-tas 
seimas įvyks gruodžio 10 d. 
Šv. Antano par. salėj, Ci
cero, III. Seimas svarbus, 
sukaktuvinis, todėl kiekvie
na draugija, kuopa ar klu
bas turėtų turėti jame savo 
atstovus. Jei kas dar neiš
rinkote savo atstovų, pra
šome išrinkti, jei kuri drau
gija nebeturės progos, teda
lyvauja jos valdyba. L-rys

Cicero. — Labdarių Są
jungos 3 kuopa labai užim
ta seimo rengimu. Be to, 
rengiasi ir prie didelio va
karo, kurio programą išpil
dys Ateitininkų grupė. Tas 
šaunus vakaras įvyks po 
seimo gruodžio 17 d., parap. 
(Svetainėj. Vakaro pavykimui 
daug darbuojasi nenuilstan
ti veikėja Kotrina Sriubie
nė. Jai padeda komisija.

Kviečiami visi tą vakarą 
atsilankyti, nes ką Ateiti
ninkai rengia, yra ko ir par 
žiūrėti. Nepamirškite gruo 
džio 17 d. Labdarys

Nuoširdumas yra toji auk 
sinė grandis, kuria bet ko
kia draugija bei draugai yra 
jungiami vienybėm — Goe 
the.

Skelbkitės “Drauge”.

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 

įį pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

MLnerallnfia, sulferinės vantos duoda didžiausią kraujo cirku
liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45lh St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZBBNAg Savininkai

*
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- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

tušti pažadai visokių gėrybių ir pergalės pranašazi- 
mai. Kad naciais Vokietijos gyventojai nepasitiki, la
bai aišku yra iš to fakto, kad jie atsisako būti gabe
nami iš karo fronto zonų gilyn Vokietijon. Tai reiškia, 
kad Vokietijos gyventojai nesibijo būti sąjungininkų 
okupuotais. Tos valandos jie net laukia. Sąjungininkus, 
ypač amerikiečius, jie laiko išlaisvintojais, bet nepa
vergė jais.

Toks nusistatymas, suprantama, yra sveikas. Juk vo
kiečių liaudis per keliolika metų buvo nacių “okupuo
ta,” kamuojama ir persekiojama. Jie patys to rėžimo 
negalėjo nuversti. Todėl nepyksta, jei kiti tam siaubui 
sprandą suka. O

Bet nacių karo tikslams toks vokiečių daugumos nu
sistatymas tikrai kenkia.

Turint galvoj paskutinėm dienoj padarytą pažangą 
ilgame karo fronte ir padėtį Vokietijos viduje, sąjun
gininkų didžioji ofensyva sutriuškins nacių apsigyni
mo liniją prie Reino ir netrukus pasieks patį Berlyną.

Padėkos Dienos proga
Ryt minime tradicinę šventę. Ji vadinasi Padėkos 

Diena. Ją minime ypatingose sąlygose, ypatingais lai
kais.

Mūsų vyrai kariauja keliuose kontinentuose. Mes, 
pasilikę namų fronte, esame įsikinkę į karo darbus. 
Daugelyje kraštų, kurie veda visuotiną karą, žmonės 
jaučia didelį trūkumą būtiniausių gyvenimo reikmenų. 
Be to, jie pasigenda brangiausio dalyko — laisvės.

Jungtinės Amerikos Valstybės taip jau kariauja. Ka
ro reikalams yra dedamos visos jėgos ir turtas. Mums 
reikia aprūpinti visokiomis reikmenimis ne tik savo 
keliolikos milijonų kariuomenę, bet ir sąjungininkams 
pristatyti ne tik lėktuvų, tankų ir kitokių karo pa
būklų, bet ir maisto. Bet, nežiūrint to, mes esame so
tūs, apsirengę, turime pastogę ir naudojamės pilieti
nėmis teisėmis, privilegijomis ir esame laisvais žmo
nomis. 4 s \ £ j Oi.il

Ir dėl to — už tas visas neįkainuojamai dideles bran
genybes ir malones, mes turime būti dėkingi gerajam
Dievui. i#

Ypač dėkingi turime būti Dievui, kad mūsų didžio
sios karo pastangos nėra tuščios. Jam padedant, mūsų 
k ariai visuose frontuose laimi ir kasdien arčiau eina 
prie pergalės, kurios pasiekus, ir toliau naudosimės 
visokiomis gėrybėmis ir laisve ir dar labiau džiaug
simės, kai viso pasaulio tautos ir visa žmonija bus 
laisva nuo teroro, priespaudos, pragyvenimo trūkumų 
ir baimės. , > u, a. < -f F, < |

Turime dėkoti Dievui, kad, nepaisant visų karo sun
kumų, mes esame ne reikalaujančių ar prašančių ro
lėje, bet galinčių kitiems duoti ir aukoti. Ši yra ypa
tingai didelė Dievo malonė.

Atsižvelgiant į visa tą, ryt diena tebūnie dėkingu
mo Dievui diena pilniausia ta žodžio prasme.

žingsniai pirmyn
Didžioji sąjungininkų ofensyva Europos vakarų fron

te eina ne tik patenkinančiai, bet sėkmingai. Gen. Ei- 
S2nhowerio jėgos sulaužė vokiečių liniją pradedant nuo 
I uksemburgo, baigiant Šveicarijos sienomis, žygiuoja
ma gilyn į Vokietijos teritoriją. Paėmimas Metz ir 
Eelfort miestų (istoriškų tvirtovių) yra pažymėtinai 
svarbūs karo eigoje įvykiai. Vokiečiai čia ilgai ir iš 
visų jėgų laikėsi ir stengėsi ilgiau laikytis, tačiau jų 
p "įstangos supliuško ir tos svarbios pozicijos šiandien 
jau yra sąjungininkų rankose.

Pažymėtina, kad jau prisiartinta prie didžiosios Rei- 
u: upės, prie kurios vokiečiai, be abejonės, yra įsistip
rinę ir tai gal bus paskutinė jų apsigynimo linija. Prie 
Reino prasideda didieji ir lemiamieji mūšiai. Kiek il
gėj jie tęsis tikrai atspėti ar pasakyti yra sunku.

Karo korespondentai praneša, kad vokiečių armijose 
jaučiamas žymus susilpnėjimas. Paimtųjų belaisvėn tar
pe yra senų vyrų ir net vaikų. Ir karo pabūklų vokie
čiai nebeturį pakankamai. Tačiau, kaip tie korespon
dentai teigia, naciai darą pastangų bent prieš šių me
tų Kalėdas nepasiduoti.

Vokiečių poziciją silpnina ir padėtis viduje. Pačių 
nacių viršūnėse nesusipratimai ir nesutikimai plinta. 
Slėpimas nuo žmonių, kas yra atsitikę su Hitleriu, ke
lia neramumus ir aiškų nepasitikėjimą, žmonėms iki 
gyvo kaulo Įgriso Goebelso skelbiamos melagystės,

APŽVALGA
LRKSA sulaukė 58 m. amžiaus

;ių metų lapkričio 22 d. Lietuvių R. K. Susivienymas 
Amerikoj mini savo įsisteigimo 58 metų sukaktį. Apie 
tai ‘‘Garsas” rašo:

“Susivienymo steigėjai, susirinkę lapkričio 22-rą,
1886 m., Plymouth, Pa., nustatė organizacijos tiks
lus, kuriems ji ištikimai ir sėkmingai tarnauja po 
šiai dienai. Tie tikslai — vienyti Amerikos lietuvius, 
rūpintis savišalpa, darbuotis katalikystės ir lietuvys
tės naudai.

Iš menko grūdelio, mesto į naują, neišmėgintą ir 
neapdirbtą dirvą, išaugo derlingi javai su gausiais 
vaisiais. Tiesa, organizacija pergyveno nemažai var
gų, ginčų, nesusipratimų, kurie nemažai trukdė jos 
augimą ir stiprėjimą, vis dėlto ji nuolat kilo ir šian
dien ji vidujiniu susitvarkymu prilygsta pačioms mo
derniškiausioms šios rūšies organizacijoms.

Per 58 metus Susivienymas tikrai daug nuveikė. 
Per tą laiką savo narių pašalpgaviams išmokėjo $2,- 
150,000 pomirtinių pavidale; savo nariams ligų, su
žeidimų ir kitokių nelaimių atvejais pašalpų pavydale 
išmokėjo pusantro milijono dolerių; nevienai našlei 
ir našlaičiui palengvino gyvenimo naštą labdarybės 
aukomis. Nebuvo ir nebėra to svarbesnio lietuvių re
liginio, tautinio ir kultūrinio darbo, kurio Susivieny
mas neparemtų. v » .

Kad Susivienymas toliau dar sėkmingiau galėtų 
vykdyti savo kilnius tikslus—vienyti lietuvius, teikti 
medžiaginę pagalbą, palaikyti katalikišką ir tautišką 
dvasią—nesigailėkime pastangų jį auginti ir stiprin-

... v. ». L
★

Giria vyskupų pareiškimų M.

Junior Red Cross 
turi 18,000,000 nariu

Šiandien daugiau negu 
18,000,000 Amerįkos jaunuo 
lių priklauso prie Junior 
Red Cross. Metinis narys
tės vajus baigės pradžioje 
lapkričio mėnesio. Ši orga
nizacija niekad neturėjo tiek 
narių ir tikima, kad, kada 
pilni raportai bus gauti iš 
šalies vis4 mokyklų, skai
čius pasieks 19,000,000.

Praeito meto šie jaunieji 
rimtai prisidėjo prie Rau
donojo Kryžiaus darbo ga
mindami milijonus reikmenų 
mūsų vyrams ir moterims 
tarnyboje. Jie išdalinami li
goniams mūsų militarinėse 
ir laivyno ligoninėse, kaip 
ir Armijos, Laivyno ir Rau
donojo Kryžiaus centruose.

Dahg tų reikmenų gami
nami mokyklose specialėse 
klasėse. Bet šie jaunieji irgi 
aukoja savo liuoslaikį šiam 
puikiam darbui.

Junior Red Cross grupės 
prisidėjo prie įvairiausių a- 
pylinkių projektų. Jie dirbo 
mažučių prižiūrėjimo cent
ruose ir ligoninėse, jie ra
gino žmones aukoti kraują, 
ir rinko pinigus visokiems 
vajams, bendrai iki pilniau- 
sio laipsnio rėmė karo pas- 
tąngas. ARC.

DINGĘS

Trečiadienis, lapkr. 22, 194 i

VYSKUPAS CIO KONVENCIJOJ

CIO konvencijoj Chicagoj šiomis dienomis dalyvavo ir 
reikšmingą kąįbą pasakė Chicago vyskupas Bernard J. 
Sheil. Nuotraukoj šalę vyskupo Philip Murray (centre), 
CIO prezidentas, ir Sidney Hillman, garsios prezidento 
rinkimuose PAC direktorius. (Acme-Draugas telephoto)

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

iAIGlIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTKA PROGRAMAS Penk 

tadienlaia nuo 7 iki 8 v. v.
1 MARGUČIO ofiso adresas;.

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Amerikos katalikų vyskupai praėjusią savaitę buvu
siame NCWC suvažiavime priėmė ir paskelbė svarbų 
pareiškimą, apie kurį “Naujienos”, tarp kitko, taip ra- 
ša:

“Katalikų bažnyčios vadai Amerikoje stipriai išėjo 
prieš jėgos politiką, įtakos sferas ir mažųjų tautų 
pavergimą. Jie reikalauja, kad busimoji taika būtų 
pagrįsta Atlanto Čarterio principais, ir įspėja, kad 
neteisinga taika nesuteiks ramybės žmonijai.”

Pacitavus kai kurias pareiškimo vietas, šis dien
raštis toliau sako:

‘Šituos vyskupų pareiškimo žodžius galima tiktai 
pasveikinti. • 1 . t, v Ki

“šiame dokumente yra labai reikšmingos ir kai 
kurios kitos vietos.

“Tai gili tiesa ir daug realistiškesnė mintis, negu 
tas kai kurių liberalų nusistatymas, kad į atskirų 
tautų vidaus gyvenimą nereikia kištis. Juk šiandien 
visi pripažįsta, kad fašizmas turi būt išrautas su 
šaknimis visose šalyse, jeigu pasaulis nori gyventi 
taikoje. Nes diktatoriška valdžia, kuri negerbia savo 
piliečių teisių, juo labiau negerbs kitų tautų teisių.

“Nesikišimo principas yra reliatyvus, kaip ir visi 
kiti principai. Pasaulis neprivalo kištis į atskiros 
tautos vidaus reikalus, kol ta tauta laikosi tam tik
rose, civilizuotos žmonijos pripažintose, dorovės ir 
teisės ribose. Bet jeigu ji iš tų ribų išeiūa; jeigu ji, 
sakysime, ima savo piliečius plėšti ir žudyti (kaip 
kad Hitleris darė su Vokietijos piliečiais žydais), tai 
kaip gali civilizuotas pasaulis sėdėti, ramiai sunėręs 
rankas ir nieko nedaryti?

“Kai fašistai ir naciai bus sutriuškinti, dar paliks 
viena totalitarinė diktatūra, kuri nepripažįsta jokių 
teisių savo žmonėms. Ar galima pasitikėti, kad ta 
diktatūra nuoširdžiai kooperuos su demokratijomis
tarptautinės taikos saugojime?’’—- —(4-

John J. Andrew, United 
Press karo korespondentas, 
iš Springfield, III., dingęs 
Chica-Burma-India karo 
veiksmuose. (Acme-Draugas 
telephoto)

Tas, kuris gelbsti vieną 
gimtojo krašto sūnų, yra 
brangesnis už 100 priešų iš
naikinto ją. Basiuje

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardvvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST.

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
!OOOOCx5

TEL. VICTORY 1272

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

dantų pustų

TABTOJAMAI MACJAB FLAIT1O MA- 
TBRIOIAA MATUI 
balto, bantv

Namų Taisytojas
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

GEO. B0RCHERTA5

2*=
10546 S. Artesian. CED

KAUMM Velvafone •A!>rrw
ruuToa

$12.50
IKI $MJ50 UI KIEKVIENA

B. akMla. Matarai*, 
raa. Mafelanka. TImJ tat, Momnas daat« 
IldtM. Pamatoma* srratal oloar plaltea.
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IMS W 2«th M. and FV Law. 900S 
M N. I>eaikoni Itm. SOS, 8ta 0S4S 
TlSarmtoaai* Tat. »—I. AatraMIonl Ir 

hMrktaAlaų >h I IM I

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the line of 

Fnrnlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Rapresentatlve

8HOWROOMS IN 
MERC1IANDISE MAKT
For appointincnt rali — 

KEPI*UBLIC 6051
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Iš BALF Chicago 
apskrities veiklos

Ar visi mūsų skaitytojai 
žino, kad Chicagoje jau su
organizuota BALF 10 sky
rių. Jie visi daugiau ar ma
žiau veikia. Štai, North Side 
4 skyrius turėjo sėkmingą 
vakarą, turi 70 narių ir ren
ka drabužius.

Marąuette Park 5 skyrius 
ruošia magišką — juokų va
karą ir renka drabužius.

Brighton Park 6 skyrius 
rengia vakarą, renka narius, 
ir pakuoja drabužius.

Cicero — turi apsčiai na
rių ir drabužių jau surinktų 
ir supakuotų.

Bridgeporte yra du sky
riai 3 kurio pirm. A. Budris 
renka drabužius ir narius. 
18 skyrius kurio pirm. S. 
Barčus, jau seniau darbą 
pradėjo. Tad turi daug dra
bužių. Ten nuoširdžiai dir
ba moterys.

Ateitininkų draugovės sky 
rius taip pat renka drabu-

paprašyta. Skyrių valdybos 
turi pasikviesti pasišventu
sių moterų ir vyrų, kurie 
galėtų padėti tame darbe.

Chicago ir apylinkės kolo
nijos, kurios dar neturi šel
pimo skyriaus, veikėjai jaus 
kitę pareigą tuojau susior
ganizuoti, nes Lietuvos žmo
nės ir pabėgėliai išsisklaidę 
po platųjį pasaulį, šala, ba
dauja ir laukia jūsų pagal
bos.

Jei kur reikalinga pagal
bos skyriaus organizavime, 
prašome atsikreipti į apskri
tį, bus pasiųstas organizato
rius. E. S.

Negalima pamiršti
Cicero. — Negalime pa

miršti to smagaus vakaro, 
buvusio pas Antanaičius. Tai 
buvo Šakių Apskrities klu
bo vakaras.

Komisija sutartinai dar
bavos, dėlto viskas puikiai 
pavyko. A. Stanislovaitis, A. 
Baradienė aukojo užkandžio,
o A. Dainelis gražią staltie- 

žius ir narius. Kiti skyriai sę, išleista per lioteriją. 
žada neatsilikti. i visas pelnas paskirtas nu

Iš tų dešimties skyrių, jau pirkimui kalėdinių dovanų 
sudarytas BALF Chicagos kareiviams.
apskritis. Apskritis jau tu
ri centrui Chicagos sandėlį, 
į kurį bus suvežami skyrių 
surinkti drabužiai. Kurie 
skyriai dar neturi vietos kur 
dėti drabužius, gali atvežti 
į centrinį sandėlį Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St.

Ligi gruodžio 10 d., nori
ma sudaryti vieną vagoną 
drabužių ir išsiųsti į New 
Yorką su tam tikromis iš
kilmėmis. Tam tikslui aps
kritis rengia šaunų bankie- 
tą su gražia'programa gruo
džio 10 d. Lietuvių Audito-

Town of Lake žinelės
Šv. Vardo draugija rengia 

‘‘bingo” lapkričio 23 d., 4 
vai. popiet. Po kalakutų pie
tų visų prašoma atsilanky
ti į Šv. Kryžiaus parap. sve 
tainę. Laimingieji galės lai 
mėti $1,200.00.

Pelnas eis nupirkimui spal 
vuoto lango Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje.

Naujas susirgimas madienio vakare jos name. 
Prie jos šono buvo nuodų bu- 

Cook kauntės sveikatos telis. Jos vyras James, 54 
ofiarui buvo pranešta praeitą metų, pasakė Filmore poli- 
pirmadienį, kad 7 metų mer- cijai, kad ji nesveikavo. 
gytė, pietų Hollande, susir
go vaikų paralyžiumi. Šiais 
metais kauntėje buvo 84 su
sirgimai paralyžiaus liga.

Labdarių Sąjungos 1 kuo 
pos mėnesinis susirinkimas 
įvyko lapkr. 12 d. B. Cicė- 
nienė pranešė, kad nuo įvy
kusio vakaro liko gražaus 
pelno. Daugiausiai pasidar
bavo mūsų darbščioji pirm. 
Elena Gedvilienė. Nutarta 
visą vakaro pelną if iš iždo 
pridėjus nuvežti į seimą. At
stovais apsiėmė: E. Gedvi
lienė, B. Cicėnienė, J. Ra
gauskienė, O. Vazniehė, K. 
Pleką itė, P. Dorša, P. Turs- 
kienė. Seimas įvyks gruo
džio 10 d., šv. Antano par. 
Cicero, III.

Iš centro raportavo B. Ci
cėnienė ir Gedvilienė.

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 3 skyr. sus-mas 
įvyko lapkr. 12 d. P. Dorša 
paaukojo $10.00 seselėms
Kalifornijoj. Nutarta suruoš 

Komisijoj darbavos sekanj ti “bunco party” seselių
tieji: A. Dainelis, A. Bara- 
das, P. Stanislovaitis, A. 
Naujokienė, A. Antanaitis
ir E. Kaminskas.

Platinkite “Draugą’
__

K.

naudai Kalifornijoj. Pramo
gą priėmė Ona Vaznienė į 
savo namus. Į komisiją ap
siėmė: Vaznienė, Gedvilienė, 
Ragauskienė, Doršai, Pili- 
tauskienė, Cicėnienė

Pirmosios WAC's 
Kinijoje

CHUNGKING. — Pirmos
WAC’s atvyko į Kiniją. Jos
yra Capt. Elizabeth M.
Lutze, iš Sheboygan, Wisc.,
ir lst Lt. Florence Bullitt, ,
iš San Jose, Calif., abi pa- } 

rijoj. Atsižvelgiant į šių die<skirtos sekretorių darbui
maj. gen. Albert C. Wede- 
meyer’s štabe, Chungkinge. 
Jos pasiekė Chungking lėk-

PIRMOJI MIRTIES 
SUKAKTIS

Liūdnai baigės..
Mrs. Dorothy Van Cura, 

51 metų, 1227 So. Kostner 
avė., taverno savininkė, bu
vo rasta negyva praeito pir-

_

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė. 

Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

M AU ŽOLĖJ AI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačioš šeimos 

Rankose!

PERSONAL1ZED MEM0R1ALS AT NO ADDITIONAL COST!
PARTICILAR PEOPLE PREPER TROOST PRODUCTIONS 
DlŠTRIBUTORŠ OF THE FAMOUS MONTEIzLO GRANITE 

Most Bcautifut—Most Enduring—Strongcst—Best In The \Vorld. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREII’KITES PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THB LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Bivd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9—6 vai.

nų kainas ir reikalų svarbu
mą, bilietai nebrangūs — tik Į 
$1.50. Visuomenė prašoma 
ruoštis šaipo# bankietui.

Apskritis prašo kad visi 
skyriai paskubėtų per tą lai
ką kuo daugiausiai surinkti 
ir supakuoti drabužių ir tu
rėti juos gatavus, nes bus

tuvu lapkričio 20 dieną.
n .7 ■■ i. » ■ n ■■ 1

Žinok gerai, kad didžiau
sias laisvoje ir susipratusio 
žmogaus priešas yra bolše
vizmas Ir nacizmas.

JULIJONOS KltftJTIENES

Mirė lapkričio 24 dieną, su
laukus 72 it pusę metų.

Gimė Ltėtuvdje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio, Šiaulių pa
viete, Rozalime.

šioje mirties sukaktuvės pro- 
gojė nuoširdžiai pėašOmė visų 
giminių, draugų Ir pažįstamų 
savo maldose prisiminti a. a. 
Julijonos KimutienSs sielą. •

Nuliūdę:—

Vyras, 3 Dukterys, Ir Viė- 
nftolė Sė.suo I.dcija, Kazlmlc- 
rietė.

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UZKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

MASTĖS WINDOW SHADE CO.
1803 West 47th Street — arti Wood Street 

S. J. Vondrak, savininkas . Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimai pirkite U. S. Karo Bonas ir Štampas!

9 ryto Iki ^:30 p.p. etvlr. iki 9.V AL : — nuo šeštad Iki 12.

H

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN PU N ERA L HOME
GėftombM patarnavimas — Moteris patarnauja. 

įPfiONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

A A

ALEKSANDRAS MOCKUS

Gyveno 231 fi 53rd St., Ke
nosha, ’tVlsc. Mirė l^tkričip 19 
d. 1944 m., 1:30 vai. pp, su
laukęs 59 metų amžiaus.

Gimė- Lietuvoj. Kilo fft Tau
ragės . apskričio, Stulgių para
pijos, ’Antonihkų katmo.

Afnerlkojc išgyveno 38 įnėt
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Gnu (po tėvais Beržin- 
skaitė); 3 dukteris Anna, Vlo- 
let ir Mrs. Isabella Koseih Ir 
žentų Adolpli Koseih lt anukus 
Edward ir Kenneth Koseih, Ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Misehlers 
Funeral Home, 708—57th 8t., 
Kenosha, Wlse.

laidotuvės įvyks šiandien, 
trečlad. Lapkr. 22 d. Iš ko
plyčios 8:80 vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Petro parap. bažny
čių, Kenosha, Wisc., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Jurgio Keno
sha, Wise. kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamu 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nnlifidę: .Moteris, Dukterys, 
Žentą-, Anukal ir Gimines.

KREIPKITĖS PRIE MtJS 

TIESIOG IR SUTAUPY

KI AGENTŲ KOMSĄ.

sutiks 200 kAmNiLŲ 

RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PA8IRENKIMUL

Uerfettelo MatėrIMo b Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patdUkinfaką 

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas' ii mūsų gralių MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDVBIN Ofteaa Ir Dirbtuvė: 527 N. WE8TERN AVĖ. 

(Netoli Orand Avė.)
PGONE: SEffiLEt 9108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

CRANE COAL COMPANY 
5332 St). Ldnd AVehile

Tetefodtei - PORTsMOtlTfl 9022 
STOKER COAL, AtfkMoe rūMea,
2 syk plautos, Chemiškai priren
BLACK BAND LUMP...........
PETROLEUM COKE (Course).. 

PETROLEUM COKE (PUe Boa)

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$9,80

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
Koplyčioj VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

lAi.sA
Radio Programai WGES 

(1890 k.)
Pirmadieniais ir Ketvirtad. 

8 vai. vak.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMI8INO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPEBVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

4 H LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKiEVVicH, Prea, and Mgr.

PIRKIT TIESIOG IS 

ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ, Phone YAItils 4908

J. LIULEVIČIUŠ
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAK 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

L I. ZOLP
1648 WBST 46th ST. Phone VARUS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVĖ. Phone YABdg 1138-39

LACHAWICZ m SUNA1
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phoncs: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 9681



Racionavimo kalendorius

Svarbu žinoti ir atsiminti!
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KAI KURIOS ŽINIOS APIE RACIONUOJAMUS 
DAIKTUS IR PAŽYMĖTINAS DIENAS. — GERAI 
ĮSITRMYKITE.

Kas Girdėt^ 

ChlcagoJeD

Spaudos rėmėjas, — atsiuntė $100

PROCESUOTAS MAIS
TAS. — Mėlynos stampos 
nuo A8 iki Z8 ir nuo A5 iki 
W5 (4 knygelėje), 10 punk
tų kiekviena, geros neribo
tam laikui. Kitos stampos
galioja gruodžio 1 dieną.

*. # #
MĖSA, SURIS, RIEBA

LAI, KENUOTAS PIENAS.
— Raudonos stampos nuo 
A8 iki Z5 ir nuo A5 iki P5 
(4 knygelėje), 10 punktų 
kiekviena, geros neribotam 
laikui. Kitos stampos galio
ja gruodžio 3 dieną.

♦ » »
CUKRUS. — Cukraus 

stampos 30, 31, 32 ir 33 (4 
knygelėje), penkiems sva
rams kiekviena, geros neri
botam laįkui. Cukraus štam
pą 40, penki svarai kenavi- 
mui, baigiasi vasario 28 d., 
1945- m. Šlampa 34, gera 
penkiems svarams, įsigalio
jo ketvirtadienį (16 lapkri
čio).

* >{. *
BATAI. — Airplane stam

pos 1, 2, 3 (3 knygelėje),
kiekviena gera porai batų,
galioja neribotam laikui.

* * *

KURO ALIEJUS— Kupo
nai 4 ir 5 (1943-44 m. perio

do) geri iki rugpiūčio 31, 
1945 m. Kuponai 1 (1944-45 
m. periodo) geri iki rugpiū
čio 31 dienos; kuponai 2 ir 3 
galioja nuo gruodžio 18 die
nos iki rugpiūčio 31 d.

* * *
GAZOLINAS. — Kuponai 

13, A knygelėse, baigiasi 
gruodžio 21 d.

♦ 2f, ffi

VARTOTI RIEBALAI. —
Kiekvienas svaras vertas 
dviejų raudonų racionavimo 
punktų ir keturių centų.

VAGYSTES
Paėmė $400

Plėšikas įėjo į Chevrolet 
Motors Sales Co., Griffith, 
Ind., keturios mailės pietry
čiuose nuo Hammond, ir iš
mušęs seifą pasiėmė $400. 
Tai įvyko anksti praeitą pir
madienį.

Areštavo
15 metų amžiaus vaikėzas, 

naudodamas žaislinį ginklą, 
apiplėšė du asmenis, iš ku
rių paėmė $27. Policija vai
kėzą areštavo.

Misijų reikalui
Arkivyskupas Samuel A. 

Stritch pareiškė 39-tame me
tiniame Catholic Extension 
draugijos susirinkime, kad 
praeitais metais Extension 
draugija išleido daugiau 
kaip $800,000 katalikų misi
jų veiklai Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

* * *

Išvyko poilsiui
•«

Šerifas Mulcahy praeitą 
pirmadienį išvyko į New 
Yorką savaitės poilsiui, po 
nesenai atliktos jo kampa
nijos. Kartu su juo išvyko
jo žmona Alice.

* * *

Krito 6 aukštus
Mike Migitz, 55 metų, 

3951 So. California avė., lan
gų mazgotojas, praeitą pir
madienį nukrito šešis aukš
tus, kai jis mazgojo namo 
užpakalyje langus, 731 Ply- 
mouth et. Jis užsimušė. Ne
laimė įvyko, kai jo diržas 
nutrūko.

* * *
Aaron Bloom, 1528 So. 

Homan avė., pardavėjas, 
pranešė policijai, kad du 
negrai iš jo atėmė $20. Api
plėšimas įvykęs koridoriuje 
3263 Wabash avė.

Kun. A. Martinkus, Dievo Apveizdos lietuvių pa
rapijos klebonas, įsirašė į dienraščio “Draugo” am
žinus narius, švenčiant “Draugui” 35 metų gyvavimo 
sukaktį. Kun. A. Martinkus ta proga “Draugo” ad
ministracijai atsiuntė šimto dolerių čekį. Ta pačia 
proga tenka priminti, kad kun. A. Martinkus ateinan
čias metais švenčia 25 metų kunigystės jubiliejų. 15 
metų sueis kitais metais kaip jis klebonauja, ir 5 me
tai sukaks ateinančiais metais, kaip yra Dievo Ap
veizdos lietuvių parapijos klebonu. Kun. Martinkus 
labai gražiai tvarko parapijos reikalus.

“Draugo” 35 metų gyvavimo sukakčiai paminėti 
gražus koncertas įvyksta lapkričio 26 d., 3 vai. po 
pietų, Orchestra Hali, 216 So. Michigan avė.

Europos karo fronte

1389 amerikiečiai sužeisti
SUŽEISTŲJŲ KARIU SKAIČIUJE Iš ILLINOIS 

VALSTIJOS YRA 264 VYRAI

įvairiai M Įdomiai

....ŽINIOS

20,000 maišu pašto
LONDONAS. — Dvide

šimt tūkstančių maišų Ka
lėdinio pašto, pirmojo dide
lio Kalėdinio siuntinio Jung. 
Amerikos Valstybių kariams 
užjūryje, atvyko į britų uos
tą.

Suvažiavimas
Praeitą pirmadienį vysku

pas Bernard J. Sheil kalbėjo 
C. I. O (Congress of In- 
dustrial Organizations) me

diniame suvažiavime, kuris 
prasidėjo Stevens viešbuty
je, Chicago. Dalyvavo 1,000 
atstovu. Organizacija atsto
vauja 5.850,000 C. I. O. na
rių. Taip pat kalbėjo ir p. 
Rooseveltienė, prezidento 
žmona.

"DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA !

POLYNA STOŠKIUTES, Operos žvaigždės

KONCERTAS
Su 8v. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių ChoruT

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 26 d., 1944 m,
Pradžia — 3:30 valandą po pietų.

Gražioj ORCHESTRA HALL Salėj, 216 S. Michigan Avė., Chicago

TIKIETŲ KAINOS: $2.75; 2.40; 1.75; 1.20; 90c, bu U. S. War Tax 
Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė. i

L* Ą f ••• -

vA Adv. Antanas TJionias 
su žmona, dr. Zallys su žmo 
na ir Ona Kazin iš West 
Pullman “Draugo“ koncer- 
tan atvyks su visu būriu 
draugų vestpulmaniečių.

X Agnės Petraitienė ir 
Agnės Kušleiko abi ruošias 
minėt savo “birthdays“ lap
kričio 26 d., Orchestra Hali, 
“Draugo’’ koncerte. Abi y- 
ra gerai žinomos veikėios 
Town of Lake ir Marąuette 
Park.

X Jonas Perėdna iš West 
Pullman, dabar tarnauiąs 

i kariuomenėj. sužeistas karo 
fronte, Vokietijoj. Perėdna 
yra žinomas dainininkas, bu 
vęs parapijos komiteto na
rys ir jaunimo veikėjas.

19-toje dienoje!
EAST ST. LOUIS. III. —
Samuel Reel, pardavėjas, 

pareiškė lapkričio 20 d. va
kare, kad jo žmona Nellie, 
54 metų, mirė praeitą sek
madieni, 19-toje pasniko die
noje. Ji buvo nutarusi pas- 
nikauti 21-ną dieną.

Nuo lapkričio 1 dienos, jis 
pasakė, kad jo žmona atsi
sakė imti maisto ar vandens. 
Ji buvo vienos religinės sek
tos narė.

WASHINCTON, D. C. —r 7
Karo departamentas lapkri
čio 20 dieną pranešė 4,389 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Europos 
apylinkės karo fronte. Su
žeistųjų karių skaičiuje 264 
vyrai' yra iš Ulinius valsti
jos.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. Anthony J. Bartas, jo 
žmona Mrs. Alice W. Bartas 
gyvena 2210 So. Keeler avė.; 
pvt. Joseph Budzinski, jo 
žmona Mrs. Ethel C. Bu
dzinski gyvena 1611 South 
Washtenaw avė.; pvt. lst 
class Laverne J. Maciokas, 
jo motina Mrs. Antoinette 
Norman gyvena 1517 Belle- 
view avė., Joliet.

Jaunuolis pašovė 
Į_ _ 2 vaiku molinį Į

BUTLER, Pa. — Laukian
ti kūdikio motina, Mrs. 
Mary Lape, 38 metų, buvo 
Butler kauntės ligoninėje, 
lapkričio 20 d., po to, kai 12 
metų amžiaus jaunuolis šovė 
jai du kartus ir mušė galvą.

Jaunuolis James Schrotth 
buvo todėl supykęs, kad Mrs. 
Lape, dvejų! vaikų motina, 
nedavė jam šautuvo kulkų, 
kai jis prašė, bet juokauda
ma vietoj kulkų padavė 
obuolį, detektyvai pasakė.

Keistas įvykis!
NEW YORK. — Meyer 

Camins turėjo cigariečių 
kartūną, kai jis įėjo į pože
minį kelią (subway). Jo ci- 
garietės įstrigo į tvorelę. Ir 
Meyer atsisakė pasitraukti 
iš vietos, kol neatgavo ciga- 
riečiu. Policijos radfO auto
mobilis ir pagalbos sguadas 
atvyko jį išgelbėti. , ,

X Kareivių Motinų klubas 
prie Šv. Jurgio parapijos. 
Bridgeporte, paaukojo $10 
Community and War Fund 
ir įstojo nariu j BALF įmo
kėdamas $5. Į fondą įsirašė 
naujų nariu. Pavyzdys ki 
toms draugijoms.

X Marąuette Park para
pijos vaikučiai iškilmingai 
užbaigė “Book Week”, lap
kričio 24 d. Salėj buvo kal
bų ir programa. Griežė or
kestras. Visą programą tvar 
kė ir vedė patys mokiniai.

X Pfc. Laveme J. Macio
kas, sūnus Antoinette Nor
man, gyvenančios adresu 
1517 Belleview Avė., sužeis
tas karo veiksmuose.

X Joseph Francis Paulius, 
brightonparl^ietis, yra vie
nas šešių jaunuoliu, kuriuos 
pastaromis dienomis tarny
bos bordo vietos lokalas pa
šaukė i kariuomenei

moterį ir save

JOS. F. BUDRIK,
INO.

3241 S. Holsted St
CHICAGO, 8, ILL. 

TeL CALumet 7237

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT
„---- - .... _______ ii*_____

RUDUKO RADIO VALANDOS!
WCm. 1000 R., NedMloa 
rakare — 0:00 P. M.
WHPO, 1400 R KetveffO 
▼akavo — JAot.ll,

—

•h « -

Žmogžudystės
' j "■ ’ * i V •.

Baisu ir žiauru!
NEW YORK. — Abraham 

Gold, 44 metų, švelniai at
rodąs žmogus, lapkričio 20 
dieną užpylė kerosino ir kar
bolio rūkšties mišinį ant sa
vo žmonos, 49 metų, pridė
jo degtuką prie skysčio ir, 
nepaisant jo žmonos šauks
mo. laikė ja užrakintą prau
sykloje, kai ji kentėjo mirti- *
nūs nudegimus. Abraham 
buvo areštuotas ir sulaiky
tas žmogžudystėje.

Sakoma, kad ši baisi tra
gedija įvvkusi dėl naminio 
ginčo rvšiumi su jų keturių 
vaikų drausmės klausimu.

WASHINGTON. — Kata
likų knygos savaitė tęsės 
nuo lapkričio 13 d. iki lapk- 
kričio 18 d., pranešė prof. 
Richard James Murley.

DĖS MOINES. — Dr. 
Charles H. Šhurtleff, gydy
tojas, nusišovė savo ofisę po 
pietų lapkričio 20 d., po to, 
kai mirtinai sužeidė Mrs. 
Blanche Downs, 48 metų.

X Robertas Mondzejaus 
kis. sūnus žinoBfų rųarke 
p^rkieeių, yeikėjų, ir aukot 
j*9 J. ir E. Mondziejauski 
6600 S. Washtenaw A ve. j i 
šiomis dienomis įstoja j Ma
rines. Lapkričio 15 d. iš
vykstančiam sūnui tėvai bu
vo iškėlę puotą.

X Jono Kass, savininko 
moderniškos Jewelry krau- 

Policija pasakė, kad šūvių į tu vės, adresu 4216 Archer
priežastis neaiški. Šhurtleff1 Avė., namuose linksma, nes 
šovė į Mrs. Downs nugarąĮ sūnus parvyko namo poil- 
du kartus ir vieną kartą į šio. Ypatingai džiaugias mo- 
krūtinę. Kai moteriškė bėgo tina, kad Padėkos Dienos 
iš jo ofiso, jis vijos ir palei- pietus galės sykiu valgyti, 
do kitą šūvį, kuris palietė bet vakare turės išvažiuoti. 
Archie Sparkg ranką, kuri Kass sūnus yra baigęs akiu 
teikė jai pagalbą. > gydymo mokslus, taigi ir k" 

Šhurtleff paskui sugrįžo j riuomenėj visą laiką r" 
savo ofisą ir nusižudė. ligoninėj.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai plgMai naottmtj — be komMIno 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2262 W. CERMAK RD..............................................................Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininką*
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